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  الصرف وامرأ ملراجعة الداخلي الرقابة نظام

  

  :مقدمـــــة
  

للجمعيـة يقـوم المحاسـب بتقيـيم نظـام الرقابـة الداخليـة وكـذلك جمـع أدلـة  ةاليـالمقصد التأكد من صحة وواقعية القوائم ب
للمركــز  ةاليـالمتضــليل القـوائم  ىاإلثبـات لكـي يتسـنى لــه التأكـد مـن أن نظــام العمليـات ال يتضـمن نقـاط ضــعف تـؤدي إلـ

ن االعتمــاد عليــه عنــدها ويمكــ جيــداً "الرقابــة الداخليــة " فــإذا كــان نظــام الضــبط الــداخلي .الجمعيــةعمــال أونتــائج  اليالمــ
  .صحيحالتخفيف من عملية جمع أدلة اإلثبات والعكس  للمحاسبيمكن 

  

  :   حسب اآلتي إليرادات واملصروفات للجمعيةباتقييم إجراءات الرقابة الداخلية اخلاصة 
  .اإليراداتم إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بدورة يتقي*) أ(

  .المصروفاتخلية الخاصة بدورة تقييم إجراءات الرقابة الدا*) ب(

  :اإليراداتدورة 
  . أمر التبرع من المانح، تسجيل أمر التبرع، تحصيل مبلغ التبرع يتلق: ةاليالتتتكون دورة اإليرادات من الخطوات 

  دورة اإليرادات بليات عمة العراجهيدية ملماخلطوات الت :العملياتمدخل 
وكـذلك القـوانين التـي ؛ قبل البدء بعملية المراجعة البد للمحاسب من التعرف على طبيعـة عمـل الجمعيـة والعـاملين فيهـا 

جمعية وتحديـد أثـر ذلـك علـى سياسـة جمـع الوانشطة  ألعمالتخضع لها الجمعية، وكذلك التعرف على سياسة التسويق 
     :يليسوف نلخصها فيما و التبرعات 
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  :)تنمية املوارد ( سياسة التسويق
حــدوث اإليــرادات التــي تنــتج عــن تســويق انشــطة  ةآليــإن اســتيعاب خطــة التســويق أمــر ضــروري للمحاســب وذلــك لفهــم 

  . كما تخدم في الوقت نفسه عملية إعداد خطة تسويق  الجمعية،

  

  :  تزامـات القانونيــةلاال
  

  .  ة المعمول بهايجب على المحاسب التأكد من التزام الجمعية بالقوانين واألنظم

  

  :  عناصر الرقابـــةوليــات عمق الفتد
  

يقصد بتدفق العمليات الصيغة التي يتم بها تتابع العمليات والتي يمكن من خاللها للمحاسـب الحكـم بشـكل أولـي علـى 
السـندات وتحمـل هـذه دهـا ورو لتـاريخ  إجراءات نظام الرقابة الداخلية فإذا كانت سندات القـبض والشـيكات تسـجل تبعـاً 

ــات التبــرع قــد ســجلت حســب  مسلســلة فمــن خــالل هــذا اإلجــراء يمكــن أرقامــاً  للمحاســب التأكــد مــن أن جميــع عملي
اختيـار عينـة صـغيرة للتأكـد مـن ســالمة  ىالشـيكات، وهـذا مـا يـدفع بالمحاسـب إلـ لقيمتهـا المحـددة فـي تسلسـلها ووفقـاً 

الشـهرية مــع أو  وميـةالية المطابقـة مـا بــين قـيم هـذه السـندات مرحلـ ىهـذه العمليـة ودقتهـا، ومـن ثـم يمكـن لــه االنتقـال إلـ
  .  القيم المسجلة في الحساب البنكي
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إن تـدفق العمليـات الخاصــة بـدورة اإليـرادات يمكــن أن يتضـمن مجموعـة مــن اإلجـراءات الرقابيـة داخــل الجمعيـة بحيــث 
  :التالييمكن تقسيمها على النحو 

  :  إجراءات الرقابة الداخلية
سـند اسـتالم  بإصـداروبناء على ذلك يقوم قسـم المحاسـبة  العضوأو المانح أو بتلقي المبلغ من المتبرع  إلجراءاتاتبدأ 

 متسلســالً  اً رقمــ القــبض يحمـليكــون الســند مـن عــدة نسـخ مــع العلــم بـأن مســتند  حيـث نقــداً أو اً المبلـغ ســواء كـان شــيك
ــة وتوزيــع نســخ مســتند القــبض  المفقــودة،علــى المســتندات  بشــكل مســبق بحيــث يســمح ذلــك بتســهيل إجــراءات الرقاب

  :يليكما " صورة الشيك"

  .شكرالعميل إلعالمه بالحصول على المبلغ مع خطاب  ىترسل إل :األولىالنسخة 

  .المحاسبةقسم  إلىترسل  :الثانيةالنسخة 

  .دارةاإلتبقى في  :الثالثةالنسخة 

  :يليوبهذا الصدد فإن نظام الرقابة الداخلية يجب أن يتضمن ما 

قسم مستقل لـه صـالحية اتخـاذ القـرار فـي عمليـة تلقـي التبرعـات، حيـث يقـوم هـذا القسـم بـإجراء أو وجود إدارة مستقلة 
ه التدخل في فإن الشخص المختص الذي يقوم بالتسجيل في الدفاتر ال يجوز ل اليالمانحين،وبالتدراسة موسعة ألوضاع 

  .    ةالمتلقاعملية إعداد المستندات والتقارير للتبرعات 
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  :   القبض أوراقإجراءات الرقابة الداخليـة على 
 .واضحاً  صدار سندات القبض وتحديدها تحديداً إتحديد سلطة من له حق في  •
مــع طبيعــة عملــه مثــل أمــين الفصــل التــام بــين مــن بعهدتــه هــذه األوراق وبــين االختصاصــات األخــرى التــي تتعــارض  •

 .الصندوق
  .ولؤ وفي حيازة موظف مس آمنالمحافظة على أوراق القبض وذلك بوضعها في مكان  •
علـى تخصيص يومية خاصة ألوراق القبض تسجل فيها جميع البيانات الخاصة بالمستندات التـي تسـجلها الجمعيـة  •

تــاريخ  منــه،ســم المســحوب االحساب،ســم ا :مــن بيانــات اليوميــةوأهــم مــا يجــب أن تتضــمنه هــذه  واألعضــاء؛ المتبــرعين
 .السحب، مبلغالتبرع

 .البنك وبين ما هو مدون بيومية أوراق القبض بين كشفعمل جرد دوري مفاجئ  •
 . يراداتدورية عن مبالغ اإلالإعداد التقارير  •
  

  :  قبوضات النقديةإجراءات الرقابة الداخلية على امل
تسـهيل عمليـة المراجعـة، حيـث أن  إلـىمـن أجـزاء الرقابـة التـي إن اتصـفت بـالقوة أدت  اً هامـ اً تعتبر هـذه اإلجـراءات جـزء

  :أهم اإلجراءات الواجب توفرها في نظام الرقابة الداخلية الخاص بالمقبوضات النقدية هي

مــن تقســيم العمــل وفصــل االختصاصــات المتعارضــة، وتقســيم العمــل يعنــي توزيــع نشــاط اســتالم النقديــة علــى أكثــر  •
أمــا الثالـث فيقــوم بتسـجيل ذلــك ؛ شـخص بحيـث يتــولى األول تنظـيم مســتند القـبض والثــاني يقـوم بقـبض المبلــغ المحـدد

 .  في حساب البنك والرابع يتولى إيداع المبالغ المقبوضة في سند القبض يومياً  محاسبياً 
 .   أرقام متسلسلةالتي تحمل "إشعار القبض" طبع اإليصاالت •
 . قبض عن الدفعفصل إجراءات ال •
  .الجرد المفاجئ •
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  :  اإليراداتتقييم إجراءات الرقابة الداخلية على 
يقـوم رئـيس المراجعـة  المحاسـبة، المحاسبة من قبل فريـق الباً ويتم غ اإليرادات،عند انتهاء توصيف إجراءات الرقابة على 

مـدى تحقيقهـا لألهــداف  بتقيـيم دورة الرقابـة علـى اإليـرادات لتحديــد درجـة االعتمـاد علـى الرقابـة المســتخدمة عـن طريـق
علـى المـدير أن يقـرر مـا هـي اإلجـراءات فـي نظـام الرقابـة علـى ؛ و لعملية استالم النقديـة مماثالً ييمًا المتوقعة كما يجري تق

هــي نقــاط الضــعف الناتجــة عــن غيــاب بعــض  ، ومــاإلمكــان االعتمــاد عليهــا ي تعــد قويــة بشــكل كــافٍ دورة اإليــرادات التــ
  .ةاليالماإلجراءات المرغوبة التي يجب أن يقيم مدى تأثيرها القيمي في القوائم 

  :  دورة املصروفات
شـراء مـواد أو أصـول ثابتـة  الحصـول علـى إلـىيقصد بدورة المصروفات كافة العمليات المتداخلة فيما بينها والتي تهدف 

  .شراء مواد للجمعيةأو تزامن بدفع مبالغ اقتناء أصل تالعمليات الناتجة عن ذلك والتي  إلىباإلضافة 

ثــم يلــي ذلــك االتصــال بــالموردين وبحــث موضــوع األســعار  الجمعيــة،وتبــدأ دورة المصــروفات بإعــداد طلــب شــراء داخــل 
وتنتهــي دورة  األصــل،أو وبعــد ذلــك يــتم اســتالم البضــاعة  منهــا،اد الشــراء والمواصــفات األخــرى وتحديــد الجهــة التــي يــر 

  .الجمعيةالمصروفات بدفع ثمن الشراء وتسجيله في دفاتر 

  :  ل الثابتةصوحيازة ا أل
البد للمحاسب من تحديد نوع األصـل المشـترى واسـتعماالته وبـرامج الصـيانة المتعلقـة بـه وذلـك بقصـد الفصـل وتحديـد 

كمــا أنــه مــن الضـروري الفصــل بــين األصــول الثابتــة التــي تملكهــا الجمعيــة ؛  المتعلقــة بــه ةاليوالرأســميراديــة االالمصـروفات 
ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن عمليـات محاسـبية خاصـة ) أصـول مسـتأجرة(وتستثمرها وبين تلـك التـي تسـتثمرها وال تملكهـا 

كها بينمـا ال تظهـر الثانيـة فـي السـجالت والـدفاتر وال بكل منهما، فاألولى تظهر في الدفاتر والسجالت ويسـمح باسـتهال 
  .السنويبدل إيجارها  إلىالمتعلقة بها باإلضافة  صروفاتماليسمح باستهالكها وإنما يسمح بتسجيل جميع 
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  :  لياتالعمق فتد
تسلسل العمليـات التـي تجـري أثنـاء شـراء المـواد واقتنـاء  ةآلي:يقصد بتدفق العمليات الخاص بدورة الحيازة والمصروفات

مجموعة المسـتندات التـي ترافـق ذلـك واإلجـراءات الخاصـة بالرقابـة الداخليـة المعتمـدة مـن  إلىاألصول الثابتة باإلضافة 
  . المالحظات المباشرةأو قبل الجمعية، حيث يمكن للمحاسب معرفة ذلك من خالل المقارنات 

  : ليات الشراءمة الداخلية على عإجراءات الرقاب
  

  ). المدير التنفيذي(تبدأ عملية الشراء عادة من خالل إعداد طلب الشراء من صاحب الصالحية بذلك 

وبعـد هـذه العمليـة يـتم االتصـال بـالموردين وتحديـد نـوع ومواصـفات البضـاعة وكـذلك تحديـد أسـعارها  شـراء،ينظم طلب 
مـن مطابقـة مواصـفاتها  يـتم التأكـدوعنـد اسـتالمها  شـراء،ثم ينظم أمـر  الموردين،دد واختيار المورد المناسب في حال تع

  ". مذكرة إدخال بضاعة"للمواصفات المذكورة في أمر الشراء حيث ينظم مذكرة استالم 

ط الــذي ينظمــه المــورد ممــا يمكــن دائــرة الحســابات مــن إجــراء الــرب" الفــاتورة"كمــا تتلقــى دائــرة الحســابات مســتند البيــع 
  .بهاوالمطابقة بين أوامر الشراء وأوامر البيع الخاصة 

حيــث أن تــوافر أوامــر الشــراء لــدى دائــرة  المحاســب،وفــي نهايــة العــام تشــكل المطابقــة المســتندية أداة هامــة يســتخدمها 
شـتريات فـإن إدراجهـا ضـمن الم اليبالطريق،وبالتـإن البضـاعة ال تـزال  إلـىالحسابات دون أن ترفـق بمـذكرة إدخـال يشـير 

نســبة  أثــر هــذه العمليــة معــدوماً  بالــدفاتر يجعــلوفــي حــال عــدم إثباتهــا  .المــدةاآلجلــة يحــتم إظهارهــا ضــمن بضــاعة آخــر 
  .ةاليالمللقوائم 

البيـع المرسـلة مـن بفاتورة دائرة الحسابات دون أن ترفق  إلىبالمقابل فإن استالم البضاعة وتنظيم مذكرة استالم وإرسالها 
البـد مـن تسـجليها فـي حسـابات المـوردين  اليوبالتـالمخـازن  إلـىوصـول البضـاعة  علـى الشراء يعتبـر دلـيالً أمر أو المورد 

  .المشترياتحساب  إلىوإضافتها 
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  :؛ من خاللالشراءومما تقدم يمكن للمحاسب التعرف على بعض إجراءات الرقابة الداخلية التي تخص عملية 

 .  التخزين واستالم المواد قسم/ دارةمشتريات مستقلة عن إقسم لل/ وجود إدارة •
أو الفصــل بــين االختصاصــات المتعارضــة مــع اختصــاص أمــين المســتودع الــذي ال يســمح لــه بإعــداد مســتند الشــراء  •

 .البيعفاتورة 
 .مستقلةالتسجيل في الدفاتر من قبل دائرة الحسابات وبصورة  •
 .الدفاترإجراءات المطابقة ما بين الكشف المرسل من الموردين وبين البيانات المسجلة في  •
 .   مطابقة أرصدة األستاذ المساعد للموردين مع رصيدهم في األستاذ العام •
 .ترقيم أوامر الشراء بصورة متسلسلة •
 

  :  املستودعاتإجراءات الرقابة الداخلية على 
  

  :منهايجب أن تتضمن مجموعة من اإلجراءات الرقابية الهامة  المستودعاتإن الرقابة الداخلية السليمة على 

  :مسؤولين عما يلي نبحيث يكونو  واضحاً  تحديداً  المستودعاتتحديد مسؤوليات موظفي 

  .الواردة األصنافاستالم ) أ(

  .األصنافبطاقات يسجل بها الوارد والمنصرف من أو مسك سجالت ) ب(
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  :إجراءات الرقابة الداخلية على املدفوعات النقدية
  

 :يإن نظام الرقابة الداخلية المتعلق بالمدفوعات النقدية يجب أن يتضمن ما يل
موظف يقوم بإعـداد أمـر الصـرف، وآخـر يـنظم الشـيك ويوقعـه، وثالـث  ؛ فمثالً الفصل بين االختصاصات المتعارضة •

 .   يقوم بالتسجيل في الدفاتر
 .الفصل بين أمانة الصندوق المتعلقة بالقبض وبين تلك المتعلقة بالدفع •
 .محاولة االلتزام بإجراء عملية الدفع بموجب الشيكات بشرط أن تحمل هذه الشيكات أرقام متسلسلة •
 .يق الشيكات الملغاة والمحافظة عليها في دفتر الشيكاتعدم إتالف وتمز  •
 .الحصول على إشعار من المورد يفيد بأن عملية الدفع قد تمت •
 .تحديد السقف األعلى لموجودات الصندوق وأي زيادة تحول إلى البنك •
 .ومطابقته مع األرصدة في الدفاترلصندوق الجمعية الجرد المفاجئ  •
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  :  الثابتة األصولإجراءات الرقابة الداخلية على 
  :ةاليالتيجب أن يتضمن نظام الرقابة الداخلية على األصول الثابتة النقاط 

  :التاليةتحديد المسؤوليات واالختصاصات المتعلقة باألعمال  - ١
  .   الموافقة على الشراء -

  .   استالم األصول وتركيبها -

  .المشتراةدفع قيمة األصول  -

 .جمعيةاللسياسة  تبعاً  الرأسماليةوضع ميزانية تقديرية لإلضافات  - ٢
 .، النوع، تاريخ الشراء، التكلفة، كيفية االستهالكتنظيم سجل للموجودات الثابتة يبين العدد - ٣
 .المختلفةالتأمين على األصول ضد األخطار   - ٤
 .الرأسماليةالفصل التام بين نفقات الصيانة والنفقات  - ٥
 . تحديد األساس الصحيح الستهالك كل نوع من أنواع األصول الثابتة - ٦
 .إحكام الرقابة على قطع الغيار واألدوات والمهمات الصغيرة  - ٧
 . استئجارهاأو دراسة الجدوى االقتصادية من اقتناء األصول  - ٨
 .الجرد المفاجئ للعدد واألدوات ومطابقتها مع أرصدتها في الدفاتر -٩

  

 اإلدارةاعتماد جملس 

م بتاريخ  ٢٠٢٠لعام ) ١(على املوقع باجلمعية يف اجتماع جملس اإلدارة جبلسته  رقم  سياسة خصوصية البياناتمت اعتماد 

  .هـ٦/٥/١٤٤١

  

 

 


